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بختيار احمدی ،کارشناس ارشد پژوهشگری دانشگاه تهران ،ايران
عطاء اسمعيلی ،کارشناس ارشد پژوهشگری دانشگاه فردوسی مشهد ،ايران
چکيـده
مسأله امنیت از گذشتههای دور ،همواره يکی از دغدغههای اصلی انسان و جوامع بشری به شمار رفته و به اعتقااد بریای از دانشامندان ايا
حوزه ،دلیل اصلی دست شست از آزادی و حیات طبیعی و ت دادن به زيست جمعی است .باا ورود باه ها اره جدياد ،جهاان شااهد رشاد
جمعیت و شهرنشینی؛ بهويژه در کشورهای در حال توسعه بوده است .اي روند موجب گسترش پیکره شهرها و شکلگیری الگاوی جديادی
از شهرهای ب رگ شده است .ظهور چنی شهرهايی همراه با بروز مسائل مختلف شهری ،از قبیال :گساترش حاشایهنشاینی ،افا ايش جارايم
اجتماعی و در مجموع ،اف ايش بینظمی شهری و کاهش امنیت اجتماعی بوده ،زنان در اي مسائل اجتماعی دغدغههای یاص یود را دارناد.
مطالعه حاضر از نوع تحقیقات پیمايشی است .برای گردآوری اطالعات مورد نظر به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از «پرسشانامه» اساتااده
شده است .حجم نمونه  100نار از زنان  12-41ساله ساک شهر کرمانشاه بوده که با استااده از روش نمونهگیاری یوشاهای چناد مرحلاهای
انتخاب شده است .يافتهها :بر اساس نتايج به دست آمده  99/9درصد زنان ،می ان احساس امنیت اجتماعی در شهر مورد مطالعه را پاايی 25 ،
درصد متوسط و  11/7درصد باال ارزيابی کردهاند .میانگی نمره احساس امنیت اجتماعی برای زنان  91/1است که اي رقم نشاندهنده ساط
پايی امنیت زنان در شهر کرمانشاه است .نتايج رگرسیون چند متغیره نشان داده عواملی که به ترتیب بیشتري سهم را در تبیی متغیار وابساته
داشتهاند ،عبارتند از :پايبندی به مذهب ،اطالعرسانی وسايل ارتباط جمعی ،حمايت اجتماعی ،وقوع جرم در منظر افراد ،تحصایالت ،قومیات،
س و رعايت نکات ايمنی .در مجموع ،اي متغیرها  21درصد از متغیر وابسته را تبیی کردهاند .پايبندی به مذهب و اف ايش آگااهی زناان در
مورد مسائل مربوط به امنیت اجتماعی و آموزش آنها از طريق رسانهها میتواند باعث اف ايش احساس امنیت اجتماعی بیشتر آنها در جامعه
شود.
کليدواژهها :امنیت اجتماعی ،زنان ،پايبندی به مذهب ،رسانه ،امنیت مالی ،امنیت جانی.
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مقدمه و بيان مسأله

روزمره با ايا قلمروهاا روباهرو مایشاوند و زنادگی آنهاا

مسأله امنیت از گذشته هماواره يکای از دغدغاههاای اصالی

مستل م ارتباط در اي قلمروهاست.

انسان و جوامع بشری به شامار رفتاه و باه اعتقااد بریای از

امنیت در ماهوم عینی آن اندازهگیری فقدان تهدياد علیاه

دانشمندان اي حوزه ،دلیل اصالی دسات شسات از آزادی و

ارزشها و در ماهوم ذهنی به فقدان احسااس تارس از اينکاه

حیات طبیعی و ت دادن به زيست جمعی اسات .باا ورود باه

چنی ارزشهايی مورد حمله قرار یواهد گرفت ،اشااره دارد

ه اره جديد ،جهان شاهد رشد جمعیت و شهرنشینی؛ بهوياژه

(.)Moller, 2000:1

در کشورهای در حال توسعه بوده اسات .ايا روناد موجاب

در يکی دو دهه اییار ،ترکیبای از تحاوالت اجتمااعی و

گسااترش پیکااره شااهرها و شااکلگیااری الگااوی جدياادی از

اقتصادی اغلب جوامع توسعه يافته و در حال توسعه ،از جمله

شهرهای ب رگ شده است .ظهور و پیادايی چنای شاهرهايی

کشور ما را در حوزه امنیت و از جملاه امنیات فاردی نگاران

همراه باا باروز مساائل مختلاف شاهری ،از قبیال :گساترش

کرده است .تحوالت عمیق و گسترده اقتصادی همراه با فراز و

حاشیهنشینی ،اف ايش جرايم اجتماعی و در مجماوع ،افا ايش

فرودهای فرهنگی ،زندگی آحاد جامعه را به شادت دگرگاون
سایته است .از يك سو ،امنیت اقتصادی

بینظمی شهری و کاهش امنیت اجتماعی بوده است.

واقعیتی که نگرانی

اکثر صاحبنظران برآنند کاه امنیات ماهاومی بیرونای و

عمومی را در زمینه بیکاری ف اينده و همچنای  ،سااير اشاکال

عینی 1است و احساس امنیت ماهومی درونی و ذهنی .5امنیت

رو به گسترش ناامنی شغلی بازتاب میدهاد

مساأله جادی

يعنی فقدان عوامل تهديدکننده فرد و احساس امنیت به معنای

دوران ماست .کاهش رو به تشاديد امنیات اقتصاادی ذهنیات

عدم احساس ناامنی است .در اي زمینه میتوان یااطر نشاان

ناامنی را در جامعه

ناامنی در ییابانها ،آسیبپذيری مناازل

نمود که احساس امنیت می تواند با امنیت واقعی تناسب داشته

و ساير تهديدات نسبت به سالمت شهروندان -تقويات کارده

باشد يا تناسب نداشته باشد؛ يعنی در شرايطی که امنیت عینای

اساات (دفتاار مطالعااات و تحقیقااات امنیتاای .)118:1982 ،باار اساااس

وجود نداشته باشد ،فرد احساس امنیت داشته باشاد ياا اينکاه

تحقیقاااتی کااه صااورت گرفتااه ،در جامعااه مااا یصوص ااً در

عوامل ايجاد کننده امنیت واقعاً وجود داشته اما فارد احسااس

سالهای اییر ،فضای ناام اجتمااعی بایش از پایش افا ايش

امنیت نداشته باشد.

يافته اسات .از ساال  1942تاا  1980میا ان قتال عماد ،قتال

بدون ترديد ،احساس امنیت مقدمه الزم برای حیاات هار

غیرعمد و ضرب و جرد رشد صعودی داشاته اسات (صاديق

نظام سیاسی و اجتمااعی اسات و دولاتهاا ه يناه ،زماان و

سروستانی .)80 :1989 ،در يك پیمايش ملی ،نتايج احساس امنیت

امکانات وسیعی را برای تاأمی آن صارف مای کنناد .مقولاه

اجتماعی برای کل کشور نشان میدهاد کاه  25درصاد افاراد

احساس امنیت به مثابه يك آرمان و واقعیت به عنوان يکای از

دارای احساس امنیت اجتماعی زياد 57 ،درصد متوساط و 51

حقااوا اساساای مااردم مطاارد اساات و در نهاياات ،رهاااورد

درصد دارای بیامنیتی اجتماعی هستند .همچنی  ،يکای ديگار

مجموعهای از تعامالت و نی تعاون و ساازگاری بای اجا ای

از نتايج اي تحقیق ،اي است کاه  51درصاد افاراد احسااس

مختلف نظام اجتماعی است.

ناامنی را کماهمیت و حدود نیمی ( 24درصد) احساس امنیت

امنیت اجتماعی باه قلمروهاايی از حاريم افاراد مرباوط

را مشکل اصلی تلقی مای نمايناد (عظیمای هاشامی.)130 :1981 ،

میشود که در ارتباط با ديگر افراد جامعه ،سازمانها و دولات

همچنی  ،نتايج يك نظرسنجی (ايسپا ،)1980 ،در رابطه با میا ان

است .اکثر افراد جامعاه باه طاور مساتمر و در طاول زنادگی

احساس امنیت شهروندان کرمانشاه نشان می دهد که مجموعااً

1

 84درصد از افراد مورد مطالعه به نوعی دچار احساس نااامنی

Objective
Subjective

2
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بودهاند .اي در حالی است که نیاروی انتظاامی اساتان ،برابار

تحقيقات پيشين

آمارها و فراوانی بریای جارائم و تخلااات باه طاور مساتند

تاکنون مطالعات متعاددی در حیطاه امنیات اجتمااعی انجاام

اطالع رسانی می کند که کرمانشاه هاتمای اساتان اما کشاور

گرفته اسات .در ايا قسامت ضام ماروری کلای بار ايا

است؛ اما شهروندان کرمانشاهی اي باور را ندارند .با توجه به

مطالعات ،بر تحقیقاتی که بار امنیات اجتمااعی زناان تمرکا

اي که تاکنون مطالعهای پیرامون احساس امنیت زنان در شاهر

دارند ،تأکید یواهد شد .همان طور که در جدول زير مشاهده

کرمانشاه صورت نگرفته و به دلیل موقعیت آسیبپذير آنان در

می شود ،مطالعاتی که در زمینه امنیت اجتماعی در ايران انجاام

عرصه عمومی جامعه ،اي پژوهش به دنبال شناساايی عوامال

شده است ،در  3گاروه قابال طبقاهبنادی اسات .بیشاتر ايا

مؤثر براحساس امنیت از ديدگاه زنان کرمانشاهی و همچنای ،

مطالعااات باار رابطااه امنیاات اجتماااعی و عواماال اجتماااعی-

سنجش می ان احساس امنیت اجتماعی آنان است.

اقتصادی و همچنی  ،نقش نهادهای نظم و قانون (با تأکیاد بار
پلیس) انجام شده است.

جدول  -1طبقه بندی عوامل امنيت اجتماعی در مطالعات پيشين
ردیف طبقهبندی عوامل امنبت اجتماعی
1

5

عوامل اجتماعی -اقتصادی
نقش نهادهای نظم و قانون با تأکیاد
بر پلیس

9

آسیبهای اجتماعی

1

سرمايه اجتماعی

مطالعات
سحابی و ديگران  ،1988نوروزی و فوالدی سپهر  ،1988کامران و عبادتی نظرلو ،1988
نبوی و همکاران  ،1987رسولی و صالحی  ،1983سید میرزايی و ديگران 1930
عبدی و همکاران  ،1987قدرتی و ديگران  ،1988بابایاانی  ،1988پنااهی و ديگاران  ،1988رودانای و
ديگران  ،1930نجات و ياوری  ،1988ترابی و همکااران  ،1982کريماايی و همکااران  ،1988پورماون
1983
آقايی و تیمورتاش  ،1983آهی و ديگران 1983
سارویانی و هاشمنژاد  ،1930نیازی و همکاران  ،1983جعاری ،نادری و ديگران ،1988
دالور و جهانتاب  ،1930نیازی و شادفر 1930

عواماال جغرافیااايی (فضااا ،محاال

سارویانی و نويدنیا  ،1982شاهحسینی  ،1981نصیری و اعظمی،

سکونت و نابرابریهای شهری)

عبادینژاد و ديگران  ،1988کارگر 1983

4

نقش مديريت

صالحی و افشاری نادری  ،1988ضرابی و جمالنژاد 1983

7

تأثیرات وسايل ارتباط جمعی

قاسمی  ،1988سلطانی فرد  ،1984پوريان 1988

8

هويت قومی

نبوی و همکاران 1987

3

و راهکارهای ارتقا ارائه الگو

احمدی مقدم  ،1983امانت  ،1930تشکری  ،1930مومنی 1930

2

در مورد میانگی بهدست آمده در مطالعات پیشای بارای

متوسط و زياد) نشان داده اند که مقايسه را دشاوار ماینماياد؛

امنیت اجتماعی زنان ديدگاه واحدی وجود نداشته و اکثر ايا

مثالً مطالعات جدول زير ،میانگی امنیت اجتمااعی زناان را از

مطالعات برای آن رقمای را اعاالم نکاردهاناد؛ اماا بعضای از

 100گ ارش کردهاند .اي میانگی از حداقل  92تا حداکثر 87

مطالعات میانگی یود را از  2و بعضی ديگر از  100گا ارش

در نوسان بوده است.

کرده و بعضی ديگر از مطالعات ،آن را به صورت ترتیبی (کم،
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جدول  -2ميانگين امنيت اجتماعی در تحقيقات پيشين
مطالعات

ميانگين امنيت اجتماعی

واحد

نوروزی و فوالدی سپهر ()1988

 981نار از زنان شهر تهران

9255

کامران و عبادتی نظرلو ()1983

 80نار زن دانشجو تهران

87

نیازی و همکاران ( ) 1930

 542نار از رنان شهر تهران

 4159شمال و  25جنوب شهر

مختاری و همکاران ()1931

 980نار شهروند ياسوجی

 1051مردان و  9751زنان

ضرابی و همکاران ()1931

 100نار شهروند مشهدی

 9555مردان و  5351زنان

همچنی  ،وقتی به مطالعه ابعاد امنیت پردایتاه مایشاود،
کمتر مطالعه ای وجود دارد که به طور شاااف امنیات و ابعااد

مورد نظر ابعاد امنیت اجتماعی بوزان در اياران معماوالً دو ياا
سه بعد در مطالعات استااده شده است.

مورد استااده برای سنجش را اعالم کارده باشاد .از پانج بعاد
جدول  -3مقایسه ابعاد امنيت اجتماعی در تحقيقات پيشين
امنيت اجتماعی

مطالعات

ابعاد امنيت اجتماعی
جانی

مالی

سياسی

فکری

موسوی 1987

9155

5759

9459

5151

-

بهرامی 1987

9957

9357

9054

9254

-

بابایانی 1988

-

5853

1251

-

-

نبوی و همکاران 1988

1351

1851

1955

-

1752

چارچوب نظری تحقيق

تعريف ديگری از اي دست متعلق به وياور اسات .وی «امنیات

بحث درباره امنیت اجتماعی و احسااس امنیات از پیشاینهای

اجتماعی را توانايی جامعه برای حاا ويژگایهاای اساسایاش

بس طوالنی بریوردار است .گرچه طرد اي مباحث در میاان

تحت شرايط تغییر و تهديدات واقعی و محتمل تعريف میکناد»

انديشمندان باستان چندان تخصصی و محدود باه زمیناههاای

(نويدنیا)45 :1985 ،؛ اما احساس امنیت اجتماعی به فقدان هاراس

یاص نبوده است؛ اما بدون تردياد آغااز بحاث در رابطاه باا

از اينکه ارزش های انسانی مورد حمله قرار گیرد يا به مخاطره

امنیت اجتماعی را مایتاوان در مباحاث افالطاون ،ارساطو و

نیاتد و به نبود هراس و بیم نسابت باه حقاوا و آزادیهاای

بعدتر در انديشههای توماس هاب و ژان ژاک روسو و باالیره

مشروع است .اي ماهوم به اي نکته توجه دارد که زناان چاه

سیر تاريخی آن را را میتوان از زمان شکلگیری گاتمانهاای

مقدار احساس آرامش یاطر و آرامش قلب دارند کاه حقاوا

امنیت ملی 1و ظهور نظريهپردازان رهیافات «رئالیسام سانتی»

آنان رعايت میشود و به طور نسبی ،احتماالً مورد حمله قارار

دنبال نمود (نويادنیا .)11 :1985 ،باری باوزان امنیات اجتمااعی را

می گیرند .احساس امنیت اجتماعی از آن جهت مهم است کاه

اي گونه تعريف مایکناد؛ «امنیات اجتمااعی باه قابلیات حاا

به برداشتها ،پنداشتهای زنان نسبت به محیط توجه میکند.

الگوهای سنتی زبان ،فرهنگ ،مذهب و هويت و عارف ملای باا

به طور کلی ،در تعريف اي ماهوم مایتاوان گاات احسااس

شرايط قابال قباولی از تحاول مرباوط اسات» (باوزان.)91 :1978 ،

امنیت اجتماعی عبارت است از :می ان آرامش یااطر ذهنای و

National Security

1

روانی زنان در مورد اينکه در زنگی روزماره یاود چقادر در
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براباار یطرهااای احتمااالی و م احماات ديگاار افااراد جامعااه

امنیت اجتماعی ،یود جامعه وگروههای گونااگون موجاود در

مصونیت دارند.

آن است .اي رويکرد امنیت اجتمااعی ياك گاروه یااص در

اکنون با اي توضیحات درباره امنیت اجتماعی و احساس

درون يك جامعه (مانند زنان) را با امنیات اجتمااعی و حتای

آن بايد اف ود که مباانی و مباحاث اماروزي در بااب امنیات،

فراتر از آن با امنیت جهانی پیوند میزند و امنیت اجتمااعی را

بسیار تخصصی شده است ،لذا در اي نوشتار سعی بر آن شده

به فراتر از تعهد دولت معطاوف مایساازد .رهیافات اییار از

است تا چارچوبی از نظريات معاصر به عنوان ادبیات تحقیاق

لحاظ معرفت شنایتی پساپوزيتويستی بوده ،تعرياف عینای و

مطم نظر قرار گیرد .در مباحث پیرامون امنیات ،دو رهیافات

مشخصی از انسان ارائه نمای دهاد ،بلکاه نگااهی فرهنگای و

عمده قابل تاکیك است :رهیافتی که به ارزشهای عینی توجه

تعاملی به او معطاوف مایدارد .در ايا زمیناه مای تاوان باه

دارد و ديگری که به ارزشهای ذهنی معطوف است.

نظريههای زير در رابطه با احساس امنیت اشاره نمود:

دو رهیافت نظاری کاه بیشاتر باه ارزشهاای عینای بهاا

الف) از نظر موالر امنیت جوامع آشکارا با امنیت سیاسای

میدهند ،به رهیافت دولت محور 1و قدرت محاور 5مشاهور

پیوند دارد؛ اماا مجا ا از آن اسات .امنیات سیاسای باه ثباات

هستند .مطابق اي رويکردها« ،امنیت» را میتوان چنی تصاور

سازمانی کشورها ،نظامهای دولت و ايدئولوژی که به دولت و

و تحديد نمود :وضعیتی که توسط قدرت برای صیانت ماردم

حکومتها مشروعیت می بخشند ،مربوط می شود؛ اماا امنیات

در قبال تهديدات بیرونی ،ايجاد میگردد .مسؤولیت برقاراری

اجتماعی به بقای گروههای اجتماعی توجه دارد که به جهات

چنی امنیتی به طورکلی بر عهده دولت است .در واقع ،دولت

اشااتراک اعضااای آن در انديشااه ،احساااس و اعمااال کلیاات

با دو روش مستقیم (مانند :پلایس و دساتگاههاای قضاايی) و

يکپارچهای را تشکیل میدهند که از آن به عناوان هويات يااد

غیرمستقیم (یانواده و عمادتاً از طرياق آماوزش و پارورش)

می شود .امنیت دولت در برگیرنده حاکمیت باه عناوان معیاار

امنیت اجتماعی را در جامعه برقرار میکند .بنابراي  ،چنی باه

نهايی یود است؛ اما امنیت اجتماعی دربرگیرنده هويت اسات

نظر می رسد که بی قدرت دولت و برقراری امنیت اجتمااعی

و هردو آنان بر بقا داللت دارند (نويدنیا.)41 :1985 ،

رابطااه معن ایداری وجااود دارد و باار اي ا اساااس ،ماایتااوان

ب) بوزان بحث یود را در باب امنیت اجتماعی باا بیاان

یاطرنشان نمود که هرچه قادرت دولات بیشاتر باشاد ،بهتار

معنای ارگانیکی نهاته در اي تئاوری آغااز مایکناد و معتقاد

میتواند امنیت را در جامعاه برقارار کناد .باه عباارت ديگار،

است زمانی امنیت اجتماعی مطارد یواهاد باود کاه نیاروی

دولت مهمتري منبع تحقق احسااس امنیات اجتمااعی بارای

بالقوه يا بالاعلی به عنوان تهدياد بارای هويات افاراد جامعاه

افراد جامعه است.

وجود داشته باشد .امنیت اجتمااعی از نظار باوزان باه حاا

رهیافت نظری که بیشتر به ارزشهای ذهنی وگروهی بها

ويژگیهايی ارجاع دارد که بر مبنای آن افاراد یودشاان را باه

میدهد ،به رهیافت جامعه محور و هويت محور مشهور است.

عنوان عضو يك گروه اجتماعی قلمداد مایکنناد ياا باه بیاان

اي رهیافت معتقد است که تهديدات ،عمدتاً علیه ارزشهاا و

ديگر ،امنیت اجتماعی معطوف به جنباههاايی از زنادگی فارد

هويتهاای گاروههاای اجتمااعی اسات و در نتیجاه امنیات

می گردد که هويت گروهای او را ساامان مای بخشاد (نويادينا،

اجتماعی زمانی حاصل می گردد که گروهها و یرده فرهنگها

.)42 :1985

بتوانند به راحتی ابراز وجود نماوده و ايادههاا ،یواساتههاا و

ج) میران میتار بارای ارزياابی امنیات اجتمااعی از مادل

ارزشهای یود را مطرد کنند .پاس مهامتاري منباع تحقاق

سیستماتیکی استااده میکند و در اي کار بار نظرياه آنارشای
اجتماعی بايلی تکیه مینمايد .وی میکوشد مساائل اجتمااعی

State ˚ centered
Power ˚ centered

1
2

را بر اساس سطود متااوت (فارد ،گاروه ،ساازمان ،اجتمااع،

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،11شماره سوم ،زمستان 1931
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جامعه و سیستم فراملّی) تحلیل کناد و از آنارشای 1باه جاای

ناامنی) بر تأثیر رسانههای جمعای در افا ايش تارس از جارم

تعادل به عنوان وسیلهای برای اندازهگیری حاالت نظام استااده

تأکید ورزيدهاند .هیلث (  )1334می گوياد کاه رساانههاا بار

میکناد .در تئاوری آنارشای اجتمااعی از شاش متغیار کاالن

احساس ناامنی مردم مؤثرند؛ اما اي تأثیر تحت تاأثیر عوامال

اجتماعی نام میبرند که عبارتند از:

متعااددی شااامل حسااینگااری يااا تصااادفی بااودن جاارم و

جمعیت =P؛ اطالعات = I؛ فضا= S؛ تکنولوژی = T؛ ساازمان

ويژگیهای مخاطب است .همی طور آنها اظهار میدارند کاه

=  Oو سط

عواملی همچون رشد سريع يا پوشش رسانهای جرم میتواناد

کیای امنیت = L

L = Level of quality of security

بر ريسك درک شده از جرم تأثیر گذارد؛ باه جاای اينکاه بار
اف ايش واقعی جرم اثر گذارد .باه عاالوه ،باه طاور مانظم در

که معادله عوامل باال به اي صورت است:

معرض جرائم قرار گرفت  ،مردم را کمتار باه ريساك قرباانی

) L = F (P, I, S, T, O,

شدن یود حساس میسازد

(2003:5

 .)Bedenbaugh,ديگر نظر

بر اساس معادله باال میتوان چنی نتیجه گرفات کاه هار

شخصی حاکی از آن است که زنان بیشتر ابراز ترس میکنناد؛

گروه اجتمااعی اگار از میا ان جمعیات ،اطالعاات ،فضاا ياا

زيرا آنها نسبت به ماردان بیشاتر احسااس آسایبپاذيری در

سرزمی  ،تکنولوژی و سازماندهی بیشتری بریوردار باشاد ،از

مقابل جرم میکنند (جانسون1334 ،؛ مادري  .)1337 ،رسانهها و باه

امنیت اجتماعی بیشتری نسابت باه سااير گاروههاا کاه بهاره

ويژه تلوي يون در شکل دادن باه عقاياد ،نگارشهاا و رفتاار

Mitar,

تأثیرات اساسی دارند .جرج گرنبر مبدع تئوری پرورش معتقد

کمتااری از متغیرهااای فااوا دارد ،بریااوردار اساات (

است که بايد به فهم جنبههای متماي تأثیرات تلوي ياون نائال

.)1996:7
5

د) لوهمان  ،جامعهشناس معاصر آلماانی ،تئاوری امنیات

شد .اي جنبهها شامل در معرض قرار گرفت گسترده ،طوالنی

یود را با تأکید بر طبقهبندی جهان فاردی باه حاوزه آشانا و

مدت و مشترک عاماههاای وسایع و نااهمگنی اسات کاه در

حوزه ناآشنا ،ارائه مای دهاد .دنیاای آشانا حیطاه هنجارهاا و

معرض تولید و توزيع تاودهای پیاامهاای رساانه قارار دارناد

عادت هايی اسات کاه بارای حاا انساجام و تعای سیساتم

(سارویانی و مهدي اده .)131 :1981 ،در مجماوع ،مایتاوان نتیجاه

اجتماعی کافی به نظر میرسد ) (Heikki, 2005: 2 -5ولایک در

گرفت که در بررسی رابطه رسانههاا و تاأثیر آن بار احسااس

جهان مدرن که لوهمان بیشتر حوزههای آن را در ذيال دنیاای

امنیت ،با توجه باه چاارچوب نظاری و تئاوریهاای مارتبط

ناآشنا طبقهبندی میکند ،اي هنجارهاا ديگار هایا کاارکردی

(مانناااد :ديااادگاه تعامااالگرايااای ،مطالعاااات فمینیساااتی،

نخواهد داشت .همی امر نی سبب ساز احساس ناامنی فرد در

پساسایتارگرايان ،تئاوری پارورش و ديادگاه جارمشناسای)،

اي حوزه است .از ديد لوهمان ،تا زماانی کاه فارد در حاوزه

نقش رسانه در احساس امنیت مخاطباان قدرتمناد و اثرگاذار

آشنا زندگی میکند ،احساس ناامنی نمیکند (ايا ادعاا بادان

است؛ چرا که رسانهها امروزه باه جهات مناافع ساودطلبانه و

معنا نیست که در اي حوزه ناامنی به طور مطلق وجود ندارد).

اياای نقش یود در جهت جذب مخاطبان بیشتر ،از پیامهاايی

احساس ناامنی زمانی به وجود میآيد کاه فارد پاا باه دنیاای

استااده مای کنناد کاه در آن اغاراا بسایاری باه کاار رفتاه و

ناآشنا میگذارد .وی تنهاا راهحال امنیات در حاوزه ناآشانا را

مصرفکنندگان عمده آنها تحت تأثیر چنی پیامهايی رفتار و

اعتماد به سیستمهای انت اعی میداند ( .)Jalava, 2003: 3 -4

کردارشان چه به صورت آگاهانه و چه ناآگاهاناه از آن تأسای

ن) بریی از نظريههای مربوط به ترس از جرم (احسااس

جسته و پیرو آنان میگردند.
9

و) الريش بِك نی به عنوان انديشمند تغییرات اجتماعی،
Anarchy
Niklas Luhmann

1
2

Ulrich Beck

3
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بیشتر به مخاطرات و نامنیهايی توجه دارد کاه جهاان مادرن

یود بر عواملی ،همچون :جنسیت ،س و موقعیت اجتماعی-

 .)Beck,وی باا اتخااذ

اقتصادی تأکید کردهاند .در اي رويکرد آسیبپذيری ،جنسیت

انديشهای بسیار منای نسبت به دنیای مدرن ،نهادهای علمی را

بیشتري قابلیت را برای توضی و پیشبینای احسااس نااامنی

به عنوان عامالن اصلی ناامنی در دوران معاصر معرفای کارده،

دارد .مطالعات بسیاری رابطه بی اي دو پديده را تأيید کارده

ضم انتقاد از آنها ،یواستار راهحلی عاجل برای اي مساائل

و نشان داده اند که معموالً زنان بیش از مردان احساس نااامنی

است .بك در سراسر آثارش چنان سخ میگوياد کاه گاويی

را گ ا ارش ماایکننااد (ماننااد کلمناات و کلاایم )1337 ،؛ هرچنااد

جهان در حال نابودی است و انسان ساک در اي جهان هایا

مطالعات معدودی نی نشان دادهاند که رابطه مهمی بی اي دو

ملجاا امنای نادارد ( .)Sylvester & Morss, 2002: 513او ايا

پديده وجود ندارد (گیلس و سیمس .)1381 ،بسیاری از مطالعاات

بدبینی را تا جايی ادامه میدهاد کاه ضام اشااره باه حجام

ياد شده به دنبال پاسخگويی به اي پرسش بودهاناد کاه چارا

گسترده ناامنیها (مانند بحرانهای زيست -محیطی ،عاوارض

زنها بیش از مردها ابراز ترس میکنناد و حاال آنکاه مطاابق

ناشی از بمبهای شیمیايی ،بیماریهای ناشی از اف ودنیهاای

آمارهااای رساامی مربااوط بااه امنیاات و جاارم و همچناای ،

غذايی و )...در دنیاای معاصار امنیات را اساسایتاري ارزش

پیمايشهای ب هديدگی ،زنان کمتر از مردان با یطارات ناشای

جامعه مدرن دانسته و مدعی است در جامعه فراسنتی ،امنیات

از جاارم و ناااامنی روبااهرو هسااتند .محققااان اي ا پديااده را

به عنوان ارزشی در دنیاای مادرن ،تقريبااً جاای اصالیتاري

«پااارادوکس تاارس از جاارم» نامیاادهانااد (حسااینی.)19 :1984 ،

ارزشهای قديمی را گرفته است (.)Denny, 2005:29

همچنی  ،در اي رويکرد باور گستردهای وجود دارد مبنی بار

برای انسان باه باار آورده اسات

(1992

ه) از ديگر تئوری هاای موجاود دربااره میا ان احسااس

اينکه افراد مس بیش از ديگران میترسند و اي ترس ممکا

امنیت افراد ،مدل پايگاه  -قدرت تئودور کمپار اسات کاه در

است آنها را در یانههايشان محباوس کناد .ايا پدياده نیا

سه فرضیه اصلی یالصه میگردد:

پاردوکس ديگری را ايجاد کرده است ،چاون باه رغام تارس

 -1هرچه شخص در روابط اجتماعی اف ايش قادرتی را

باالی افراد مس  ،آمارها نشان میدهد که آنها در مقايساه باا

تجربه کند ،احساس رضاايت وی از امنیات و اعتمااد بیشاتر

ديگر گروههای سنی ،کمتر در معرض ب هديدگی قارار دارناد.

یواهد بود

جنسیت و س در اثرگذاری بر احسااس نااامنی باا يکاديگر

 -5هرچه شاخص انتظاار باه دسات آوردن قادرت در

تعامل دارند .عقیده کلی آن است که تأثیر س  ،از اي نظر ،بار

روابط اجتماعی را داشته باشد؛ ولای آن را باهدسات نیااورد،

مردان بیش از زنان است؛ به بیان ديگر ،زناان معماوالً صارف

احساس اضطراب او و به صورت باالقوه احسااس تارس او

نظر از س یود ،بیشتر میترسند و حال اينکه در مردهاا ايا

بیشتر یواهد بود.

ترس ،متناسب با باال رفت س  ،افا ايش مایياباد .هماراه باا

 -9هرچه شخص بیشتر احساس کند کاه پايگااهش در
روابط اجتماعی در حال صعود است ،احساس رضايت و رفاه
او بیشتر یواهد بود (.)Mitar, 1996:7

اف ايش س  ،نقش تااوتهای جنسایتی در پیادايش احسااس
ناامنی کاهش میيابد (حسینی.)12 :1984 ،

در جمعبندی مباحث نظری مطرد شده بايد بادي نکتاه

ی) رويکاارد آساایبپااذيری کااه نگاااهی «جامعااه
جمعیااتشناسااانه» دارد ،از آنِ محققااانی همچااون مکینتاااير

اذعان نمود که ما با دستهبندی عوامل مختلای روبهرو هساتیم
1

( )1347باکس و هیل است .اي محققان معموالً در مطالعاات

که بر مقوله امنیت اجتماعی تأثیرگذار است.
در وهله اول باياد از عوامال اجتمااعی يااد کارد کاه در
نظريات بیان شده به پاارهای از آن مانناد نقاش رساانههاا در

McIntyre

1
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اقتصادی بر اي احساس صاحبت شاد .همچنای  ،بار اسااس
نظريات ذکر شده ،متغیرهای زمینه ای مانند س و جنسیت نی
بر احساس امنیت اجتماعی افراد تأثیرگذار است.
در اي میان ،بايد به يك دسته از عوامل مهم ديگری که بار
اي احساس تأثیرگذار اسات نیا توجاه وياژهای نماود و آن
عوامل فرهنگای اسات .در واقاع ،عوامال فرهنگای باه مثاباه
مختصات هر جامعاهای قلماداد مایشاود کاه آن را از ديگار

امنیت اجتماعی زنان رابطه معنادار وجود دارد.
بی رعايت نکات ايمنی با می ان احساس امنیت اجتماعی
زنان رابطه معنادار وجود دارد.
بی حمايت اجتماعی و می ان احساس امنیات اجتمااعی
زنان رابطه معنادار وجود دارد.
بی وقوع جرم در منظر زنان باا میا ان احسااس امنیات
اجتماعی آنان رابطه معنادار وجود دارد.

جوامع متماي مینمايد .يکی از مهمتري متغیرهايی که در اي
زمینه (با توجه به ويژگیهای جامعه ايرانی) بايد بررسی شود،

روششناسی

متغیر «مذهبی بودن» است .در واقاع ،باا توجاه باه یصیصاه

پژوهش حاضر نوعی بررسی مقطعی و تبیینی است .در ايا

فرهنگی سنت گرای جامعاه ايرانای و وجاه غالاب آن؛ يعنای

تحقیق ،به دلیل نیازمندی به نظرهای پاسخگويان ،نوع بررسی

مذهب ،بايد افراد را از حیث تأثیرگذاری پايبنديشان به مذهب

پیمايشی با استااده از پرسشنامه به ساير روشهاا تارجی داده

بر احساس امنیت اجتماعی نی سنجید .از سوی ديگر ،يکی از

شد .جامعاه آمااری ايا پاژوهش ،زناان  12-41سااله شاهر

مؤلاهها و ويژگیهای جامعه ايران به مثاباه «جامعاه در حاال

کرمانشاه هستند که در مناطق ششگانه شهر کرمانشاه سکونت

گذار» ،سسات شادن مباانی سانتی در جامعاه (و باه تباع آن

دارند .طبق آیري سرشماری مرک آمار در سال  1982تعاداد

مذهب گرايی) و پديدار شدن فرهنگ مدرن در عرصه عمومی

آنها  277،587نار است .حجم نموناه باا اساتااده از فرماول

جامعه است .حال پرسش مهم ما اي اسات کاه باا توجاه باه

کوکران محاسبه گرديد که در آن دقت برآورد  0/1و با ساط

چالش سنت و مدرنیته در ايران ،آيا پايبندی افاراد باه ماذهب

اطمینان  32درصد نمونهای به تعداد  981نار انتخااب شادند.

بر احساس امنیت اجتماعی آنان تأثیرگذار است؟ در ادامه ،باه

برای اف ايش دقت حجم نموناه باه  100ناار افا ايش يافات.

بیان فرضیات اي پژوهش میپردازيم.

شايان ذکر است که واحد تحلیل پاژوهش حاضار ،فارد (زن)

1

5

است.
فرضيات

روش نمونهگیری ما طبقه ای باا احتسااب تعاداد نموناه

بی س و می ان احساس امنیت اجتماعی زنان رابطاه معناادار

برابر است؛ باه ايا صاورت کاه تعاداد کالنتاریهاای شاهر

وجود دارد.

کرمانشاه ( 12حوزه) به  2حوزه اصلی شمالی ،جنوبی ،غربی،

بی وضعیت تأهل و می ان احساس امنیت اجتماعی زنان
رابطه معنادار وجود دارد.
بی تحصیالت و می ان احسااس امنیات اجتمااعی زناان
رابطه معنادار وجود دارد.

شرقی و مرک ی تقسیم شدهاند که در هر حوزه تعداد  80ناار
در  8بلوک به عنوان نمونه انتخاب شدهاند که جمعاً  10بلوک
انتخاب شده است .در جدول زير حوزهها و کالنتریهای هار
حوزه به تاکیك آمده است.

بی قومیت و می ان احساس امنیت اجتماعی زنان رابطاه
معنادار وجود دارد.
بی پايبندی به مذهب با می ان احساس امنیات اجتمااعی
زنان رابطه معنادار وجود دارد.
بی اطالع رسانی وسايل ارتباط جمعی با می ان احسااس

Cross sectional
Explaining

1
2
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جدول  -4حجم نمونه به تفکيک حوزه کالنتریها
نام حوزه
شمالی
جنوبی
غربی
شرقی
مرک ی

کالنتریهای تحت پوشش
کالنتریهای مسک  ،تعاون و طاا بستان
کالنتریهای جعارآباد ،فردوسی و آزادگان
کالنتریهای سعدی ،دولتآباد و الهیه
کالنتریهای کشمیر ،حافظیه و سجاديه
کالنتریهای  55بهم  ،مدرس و شريعتی

و محتمل تعريف مایکناد .بر اي اساس ،میتوان به دو سط

تعداد نمونه
 80نار
 80نار
 80نار
 80نار
 80نار

از امنیت اجتماعی قائل باود :اولای ساط امنیات در جامعاه
عبارت است از حیث ضرورت حیات اجتماعی برای بقای هر
جامعه (امنیت جانی) و دومی سط امنیت اجتمااعی عباارت
است از امنیت مالی که در واقاع متاأثر از احسااس آساودگی

براى سنجش موضوع مورد مطالعه ،گردآورى دادههاا باا
استااده از اب ار پرسشنامه محقق سایته صورت گرفت .روايى
پرسشنامه ،با استخراج فرضیات از دل نظريهها و تعريف دقیق
ماااهیم از بعاد نظارى و عملیااتى و بهارهگیارى از نظرهااای
کارشناسان و استادان علوم اجتماعى (روايی صوری) ،صورت
گرفت .همچنی  ،برای سنجش پايايی 1اب ار تحقیق از تکنیاك
آلاای کرونباخ کمك گرفته شده است.
نظر به توضیحات در قسامت تعااريف متغیرهاا ،پاياايی
سازههای پژوهش در جادول ( )2نشاان داده شاده اسات .باا
توجه به می ان آلاای کرونباخ ،همه سازههای مورد مطالعاه در
حد مطلوبی دارای اعتبار و پايايی الزماند.

سازهها

یاطر ناشی از اعتماد ما به ديگاری در ارتباطاات و تعاامالت
اقتصادی است .بناابراي  ،در مطالعاه حاضار نیا باه دو بعاد
احساس امنیت مالی و جانی تأکید شده است .ساط سانجش
متغیر وابسته ترتیبی است که بارای هار گوياه از طیاف پانج
قسمتی لیکرت استااده شده است.
تعریف عملياتی
متغیر وابسته در اي تحقیق ،احساس امنیت اجتماعی است که
تأثیر متغیرهاای مساتقل بار آن سانجیده مایشاود .منظاور از
احساس امنیت اجتماعی ،اي است که فارد در طاول زنادگی
روزمره یود چه اندازه احساس آراماش و اطمیناان یااطر از
دوری از یطرات احتمالی دارد که میتواند او را تهدياد کناد.
متغیر وابسته تحقیق (احساس امنیت اجتمااعی) باا توجاه باه

جدول -5ضریب آلفای کرونباخ متغيرهای مورد مطالعه
تعداد
گویه
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ميزان
آلفا
0/43
0/21

هر يك از اي ابعاد ،سؤالهايی در نظر گرفته شاده اسات کاه

پايبندی به مذهب

4

0/47

وقوع جرم در منظر افراد

عبارتند از:

7

0/85

رعايت نکات ايمنی

2

0/22

اطالعرسانی رسانهها

2

0/44

احساس امنیت اجتماعی (متغیر وابسته)
حمايت اجتماعی

55
1

مطالعات صورت پذيرفته ،متشاکل از دو بعاد ماالی و جاانی
است (همان طور که در قسمت پیشینه نشان داده شاد) .بارای

 -1امنیت جانی که مشتمل بر سؤالهايی در قالب طیاف
لیکرت  2قسمتی از پاسخگويان در ارتباط با ترس از حضاور
در مکانهای عمومی شاهر در سااعات یاصای از شابانهروز؛
احساس یطر از ديگاری؛ تعارض؛ م احمات؛ حضاور افاراد

تعریف مفاهيم و متغيرها

شرور در عرصه عماومی و تارس از مکاانهاای پرازدحاام و

متغير وابسته (احساس امنيت اجتماعی)

شلوغ است.

تعریف نظری

 -5امنیت مالی که مشتمل بر سؤالهايی در قالاب طیاف

ويااور 5امنیاات اجتماااعی را توانااايی جامعااه باارای حااا
ويژگیهای اساسی اش تحت شرايط تغییر و تهديدات واقعای
Reliability
Wever

1
2

لیکرت پنج قسمتی مانند نگرانی از دستبرد و سرقت؛ نگرانای
از کالهبرداری؛ اعتماد به ديگری و نگرانی نسبت به صحت و
درستی مطالب و اشیای قیمتی از پاسخگويان است.
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تعریف متغيرهای مستقل

آرامش بخشی دي ؛ امار باه معاروف و نهای از منکار؛ انجاام

الف -حمایت اجتماعی

فرايض دينی (نماز و روزه)؛ شرکت در مراسم مذهبی (جش ،

تعریف نظری

ع اداری و ). . .؛ پردایت وجوه ییريه استااده شده است.

بنا به تعريف ،حمايت اجتماعی شامل دو بعد اساسای اسات:
يکی جنبه ذهنی که نشاندهنده تصاورات و ادراکاات فارد از

ج -وقوع جرم در منظر افراد

حمايت های اطرافیان است ،و ديگاری جنباه واقعای (عینای)

تعریف نظری

است که عبارت است از می ان مساعدتها و کمكهای واقعی

منظوز از از وقاوع جارم در منظار افاراد ،مشااهده مساتقیم و

ارائه شده به فارد (بیاباانگرد .)27 :1989 ،باا توجاه باه موضاوع

بیواسطه جرائم پریطر توساط افاراد اسات کاه تهديدکنناده

پژوهش ،ساعی شاد کاه باه جنباه عینای حمايات اجتمااعی

امنیت اجتماعی افراد است.

پردایته شود.
تعریف عملياتی
تعریف عملياتی

مشاهده مستقیم جرايم توسط شهروندان تأثیر بیشتری بر روی

حمايت اجتماعی به اي مسأله میپردازد کاه فارد در زنادگی

احساس امنیت دارد تا اينکه از طريق رسانه ها و يا شايعات از

یود و هنگام مشکالت بتواند از مسااعدت و يااری ديگاران

آن بایبر شاوند ،چاون تجرباه شخصای مشااهده ياك جارم

بهره مند شود و بتواند با آنها احسااس ن ديکای کناد .ساط

همیشه تهديدی برای سالمت روانی افراد محسوب مایشاود.

سنجش اي متغیر نی ترتیبی است .برای سنجش اي متغیار از

برای جرائم پر یطر ،مصاديقی در نظر گرفته شاده اسات کاه

سؤالهايی ،مانند :کمك در موقعیات هاای ساخت؛ کماك در

عبارتند از :یرياد و فاروش ماواد مخادر؛ دعاوا و درگیاری

موقعیت های یطرناک؛ همدردی و همیااری در قالاب طیاف

یطرناک؛ ايجاد م احمت برای ناوامیس؛ سارقت و ایااذی و

لیکرت استااده شده است.

متواری شدن راننده از صحنه تصادف.

ب -پایبندی به مذهب

د -رعایت نکات ایمنی

تعریف نظری

تعریف نظری

اعتقاد به گ ارهها و دستورهای الهای ،انجاام مناساك دينای و

منظور از رعايت نکات ايمنی ،کاربسات ،تجهیا ات امنیتای و

تقید رفتاری مطابق با آموزه های شرعی نشاندهنده پايبندی به

تدابیر حااظتی در ابعاد مالی و جانی است.

مذهب از سوی افراد است.
تعریف عملياتی
تعریف عملياتی

در بیشتر موارد که شاهروندان ماورد تعادی و ساو اساتااده

بر اساس نتايج بهدست آمده از مطالعات گذشته ،انجاام اماور

فرصتطلبان قرار می گیرند ،ناشی از عدم رعايت نکات ايمنی

مذهبی میتواند زمینهساز آرامش یاطر روحی و روانای افاراد

توسط شهروندان است که اکثر باه علات عادم آگااهی از آن

گردد .هرچه پايبندی به مذهب بیشتر باشاد ،از نظار احسااس

است .برای سنجش اي متغیر ،مواردی مانناد هوشایاری الزم

امنیت نی فرد میتواند در موقعیت بهتری قرار گیارد .بار ايا

نسبت به اشیای قیمتی همراه؛ استااده از تجهی ات ايمنی مانند

اساس ،برای سنجش اي متغیر از سؤالهايی مانناد اعتقااد باه

بررسی عوامل مرتبط با می ان احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه زنان شهر کرمانشاه

قال ،حااظ ،دزدگیر و رعايت توصیههای امنیتی پلیس از منظر
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جدول  -6توزیع فراوانی ویژگی های جمعيتی و اجتماعی پاسخگویان
متغير

پاسخگويان در نظر گرفته شده است.
ذ -نحوه اطالع رسانی رسانه ها

س

تعریف نظری
منظور از نحوه اطالعرسانی رسانهها ،نحوه بازنماايی ایباار و

وضعیت تأهل

حااوادد در باای افکااار عمااومی اساات کااه آيااا بااه صااورت
واقعگرايانه و به دور از هرگونه حواشی و هیجانهای کااذب،
یبر يا ایبار حوادد را در بی افکار عمومی منتشر مینماياد

تحصیالت

يا ییر؟
قومیت

تعریف عملياتی

ابعاد
کمتر از  50ساله
 50-53ساله
 90-93ساله
 10-13ساله
 20ساله و بیشتر
مجرد
متأهل
ابتدايی
راهنمايی
متوسطه
کاردانی
کارشناسی و باالتر
کُرد
فارس
لك
ترک

فراوانی
25
180
34
20
55
141
594
11
24
145
25
84
131
140
15
1

درصد
19/0
12/0
51/0
15/2
2/ 2
11/0
23/0
11/0
11/0
10/2
19/0
51/2
18/2
10/0
10/2
1/ 0

شیوه اطالعرسانی رسانه ها از واقعیات هاا و حاوادثی کاه در
جامعه روی می دهد ،تأثیر روانای زياادی بار اذهاان عماومی

توصيف متغير وابسته (احساس امنيت اجتماعی)

میگذارد که بايد به گونهای کنترل شود که حاشیهساازیهاا و

در مقاله حاضر ،ابعاد امنیت تعديل يافته ،و فقط ابعااد ماالی و

شايعه پراکنی ها اثر مناای بار مخاطباان نداشاته باشاد .بارای

جانی بررسی شدهاند .بنابراي  ،برای سانجش متغیار احسااس

اندازه گیری اي متغیر بیشتر جنبه منای یبررسانی رسانه ها مدّ

امنیت اجتماعی از دو بعد ماالی و جاانی کماك گرفتاه شاده

نظر باوده اسات .بناابراي  ،بارای سانجش ايا متغیار نیا از

است .میانگی کسب شده در هر دو بعد در سط پايینی قارار

مصاديقی مانند استااده از تیترهاای درشات و جنجاالی بارای

دارد؛ هر چند کاه میاانگی نماره کساب شاده در بعاد ماالی

بازنمايی ایبار؛ انعکاس اغرااآلاود ایباار و حاوادد؛ ايجااد

( )99/1بیشتر از بعد جانی ( )58/8بوده اسات .در بعاد ماالی

هیجان کاذب ژورنالیساتی و نشار ایباار و حاوادد دروغ در

 14/2درصد زنان و در بعد جانی  44/2درصد آنها احسااس

رسانهها ،استااده شده است.

امنیتی در سط پايی داشتهاند .اي در حالی است کاه تنهاا 2
درصد زنان در بعد جانی و  92/2درصد در بعد مالی احساس

یافتههای پژوهش
توصيف ویژگیهای جمعيتی و اجتماعی پاسخگویان

بریی ويژگیهای جمعیتی و اجتماعی افراد ماورد مطالعاه در
جدول  4ارائه شده است .براساس اي نتايج ،بیشتري فراوانی
مربوط به گاروه سانی زناان  50-53سااله 23 ،درصاد زناان

امنیتی در سط باال داشتهاند.
جدول  -7مقایسه نمرههای ابعاد احساس امنيت اجتماعی زنان
ابعاد امنيت
بعد مالی

متأهل ،بیشتر زنان ماورد دارای تحصایالت متوساطه و دياپلم
( 10/2درصد) و قومیت اکثر پاسخگويان کرد ( 18/2درصاد)
بوده است.

بعد جانی

شرح
باال
متوسط
پايی
جمع
باال
متوسط
پايی
جمع

فراوانی
195
135
44
100
50
111
544
100

درصد
92/2
18/0
14/2
100
2/ 0
58/2
44/2
100

ميانگين()1-111
99/1

58/8
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اما میانگی نمره کسب شده برای شایص احساس امنیت

دارد.

اجتماعی  91/1از  100بوده است .از آنجا کاه ايا متغیار باا

نتااايج جاادول  3بیااانگر اي ا اساات کااه رابطااه منااای و

استااده از  55سؤال سنجیده شده است ،میتوان گات که نمره

معنیداری بی دو متغیر اطالعرسانی وسايل ارتباط جمعای و

کسب شده در حدّ پايینی است .هماانطاور کاه در جادول 8

می ان احساس امنیت اجتماعی زنان وجود دارد؛ باه ايا معناا

مشاهده میشود 11/7 ،درصد زناان شاهر کرمانشااه احسااس

که با اف ايش می ان اطالعرسانی وسايل ارتباط جمعای ،میا ان

امنیت اجتماعی در حد باال 25 ،درصد در حد متوسط و 99/9

احساس امنیت اجتماعی زنان به مراتب کمتر یاواهد شد .باا

درصد در حد پايی داشتهاند.

تاوجه باه ساط معنایداری ( )0/000و ضاريب همبساتگی

جدول  -8شاخص ميزان احساس امنيت اجتماعی
شرح
باال
متوسط
پايی
جمع

فراوانی
18
508
111
100

درصد
11/7
25/0
99/9
100

ميانگين()1-111
91/1

پیرسون ( ،)0/90ايا فرضایه در ساط  33درصاد اطمیناان
معنیدار است.
فرضیه چهارم :بی رعايت نکات ايمنی با می ان احسااس
امنیت اجتماعی زنان رابطه معناداری وجود دارد.
آمااارههااای مناادرج در جاادول  4نشاااندهنااده آزمااون
همبستگی بی رعايت نکات ايمنی و میا ان احسااس امنیات

یافتههای استنباطی

اجتماعی زنان پاسخگوست .ضريب بهدست آماده بارای ايا

آزمون فرضيهها

متغیر برابر  0/95با سط معنیداری  0/000نشان میدهاد کاه

فرضیه اول :بی س و می ان احساس امنیات اجتمااعی زناان

فرضیه در سط حداقل  33درصد اطمینان معناادار اسات؛ باه

رابطه معناداری وجود دارد.

اي معنی که هرچه می ان رعايت نکاات ايمنای توساط زناان

نتايج جدول  4نشاندهنده اي اسات کاه رابطاه مناای و
معنیداری بی دو متغیر وجود دارد ،به اي معنا که با افا ايش
س  ،می ان احساس امنیت اجتماعی کاهش پیادا مایکناد .باا
توجه به سط معنیداری ( )0/000و ضريب پیرسون بهدسات
آمده معادل  ،0/12ايا فرضایه در ساط حاداقل  33درصاد
اطمینان معنیدار است.
فرضیه دوم :بی پايبندی باه ماذهب باا میا ان احسااس
امنیت اجتماعی زنان رابطه معناداری وجود دارد.
نتايج جدول  3نشاندهنده اي است کاه رابطاه مثبات و

باالتر رود ،به می ان احسااس امنیات اجتمااعی آنهاا افا وده
میشود.
فرضیه پنجم :بای حمايات اجتمااعی و میا ان احسااس
امنیت اجتماعی زنان رابطه معناداری وجود دارد.
نتايج جدول  3نشاندهنده اي است کاه رابطاه مثبات و
معنیداری بی دو متغیر حمايت اجتمااعی و میا ان احسااس
امنیت اجتماعی زنان وجود دارد .با توجه به سط معنایداری
( )0/000و ضريب پیرسون بهدسات آماده ( ،)0/15مایتاوان
گات فرضیه فوا قابل قبول است؛ به اي معنی که با افا ايش

معنیداری بی دو متغیر مذکور وجود دارد .با توجه باه ساط

حمايت اجتماعی ،می ان احساس امنیات اجتمااعی زناان نیا

معنیداری ( )0/000و ضريب پیرسون بهدست آماده (،)0/40

باالتر میرود.

میتوان گات فرضیه فوا قابل قبول است؛ به اي معنی که باا
اف ايش پايبندی مذهبی زنان ،می ان احساس امنیات اجتمااعی
آنها باالتر میرود.

فرضیه ششم :بی وقوع جارم در منظار افاراد ،باا میا ان
احساس امنیت اجتماعی زنان رابطه معناداری وجود دارد.
نتايج جدول  3نشاندهنده اي اسات کاه رابطاه مناای و

فرضیه سوم :بی نحوه اطالع رسانی وسايل ارتباط جمعی

معنیداری بی دو متغیر میا ان وقاوع جارم در منظار افاراد و

می ان احساس امنیت اجتماعی زناان رابطاه معنااداری وجاود

می ان احساس امنیت اجتماعی زنان وجود دارد؛ باه ايا معناا
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که با اف ايش می ان وقوع جرم ،می ان احساس امنیت اجتماعی

معنیداری ( )0/000و ضريب همبستگی پیرسون ( ،)0/90اي

زنان به مراتب کمتار یااواهد شاد .بااا تااوجه بااه سااط

فرضیه در سط  33درصد اطمینان معنیدار است.

جدول  -9ضرایب همبستگی بين متغيرهای اصلی تحقيق و احساس امنيت اجتماعی زنان ()n=411
متغير وابسته

متغير مستقل
آماره ها

احساس امنیت
اجتماعی

ضريب
همبستگی
سط
معنیداری

سن

پایبندی به
مذهب

اطالع رسانی
وسایل ارتباط
جمعی

رعایت
نکات ایمنی

ميزان
وقوع جرم

حمایت
اجتماعی

-0/12

0/40

-0/90

0/95

0/15

-0/19

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

0/000

فرضیه هاتم :بی وضعیت تأهل و می ان احسااس امنیات
اجتماعی زنان رابطه معناداری وجود دارد.

جاادول  11آزمااون تااااوت میااانگی احساااس امنیاات
اجتماعی زنان را بر حسب تحصیالت نشان میدهد .نتايج باه

جدول  10آزمون تااوت میانگی می ان احسااس امنیات

دست آمده بر اساس آزمون  Fفرضیه فاوا را تأيیاد نماوده و

اجتماعی بر حسب وضعیت تأهل افراد نمونه را نشان میدهد.

تااوت معناداری به لحاظ آمااری نشاان داده اسات .بیشاتري

با توجه به آمارههای موجاود در ايا جادول ،میاانگی نماره

میانگی احساس امنیت اجتماعی مربوط باه زناانی اسات کاه

احساس امنیت اجتماعی زنان متأهل  90/48کمتار از میاانگی

دارای تحصیالت کاردانی و باالتر هستند .اي میاانگی بیشاتر
ساير گروههای تحصیلی است .با توجه به مقدار F

نمره امنیت زنان مجرد ( )91/42است .هر چند زنان مجارد از

از میانگی

احساس امنیت اجتماعی بیشتری بریوردارند؛ اما اي تاااوت

که برابر  9/47است ،با اطمینان بایش از  32درصاد مایتاوان

میانگی از لحاظ آماری با توجه باه مقادار؛ يعنای Tکاه برابار

گات که بی تحصیالت و احساس امنیت اجتماعی زنان رابطه

 0/328و سط معنیداری  ،0/993معنادار نیست .بنابراي  ،بی

معناداری وجود دارد.

وضعیت تأهل و می ان احساس امنیت اجتمااعی زناان رابطاه
جدول  -11آزمون تفاوت ميانگين ميزان احساس امنيت اجتماعی زنان

معناداری وجود ندارد.

بر حسب تحصيالت افراد نمونه
جدول  -11آزمون تفاوت ميانگين احساس امنيت اجتماعی زنان بر
حسب وضعيت تأهل
وضعيت
تأهل
متأهل
مجرد

فراوانی

ميانگين

انحراف
معيار

594

90/48

8/52

141

91/42

10/33

مقدار

سطح
معنیداری

0/328

0/993

T

فرضیه هشتم :بی تحصایالت و میا ان احسااس امنیات
اجتماعی زنان رابطه معناداری وجود دارد.

تحصيالت

فراوانی

ابتدايی

11

راهنمايی

24

متوسطه و
ديپلم
کاااردانی و
باالتر

145
198

ميانگين

انحراف
معيار

91/52

7/08

58/31

8/70

90/08

8/41

99/07

10/32

مقدار
F

9/47

سطح
معنیداری

0/015
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فرضیه نهم :بی قومیت و می ان احساس امنیت اجتمااعی
زنان رابطه معناداری وجود دارد.

ترتیااب میا ان اهمیاات در تبیاای متغیاار وابسااته ،وارد معادلااه
شدهاند.

جدول  15آزمون تااوت میانگی می ان احسااس امنیات

بررسی نتايج جدول  19نشان میدهد که معادله پیشبینی

اجتماعی بر حسب قومیت را نشان میدهاد .نتاايج باهدسات

رگرسیونی ما دارای هشت مرحله است .اولی متغیری که وارد

آمده بر اساس آزمون  Fفرضیه فوا را تأيید نماوده و تاااوت

معادله شده است ،پايبندی به مذهب است .نتايج نشان میدهد

معناداری به لحاظ آماری نشان داده است .بر اساس نتاايج باه

که بی اي متغیر و احساس امنیت اجتماعی همبستگی باااليی

دست آمده باالتري میانگی می ان احسااس امنیات اجتمااعی

( )R=0/40وجود دارد؛ به اي معنا که هر چقادر پايبنادی باه

مربوط به زناانی باوده کاه قومیات کارد داشاتهاناد (.)91/39

مذهب زنان بیشتر باشد ،می ان احساس امنیت اجتماعی آنهاا

میانگی می ان احساس امنیت اجتماعی زنانی که قومیات کارد

بیشتر یواهد بود .در مرحله دوم می ان اطاالعرساانی وساايل

داشتهاند ،بیشتر از میاانگی زناان دارای قومیات هاای فاارس

ارتباط جمعی وارد معادله شده است .مقدار  Tبرای اي متغیار

( ،)90/78لك ( )53/57و ساير ( )50/12بوده است .باا توجاه

 4/15و ضريب معنایداری ( )0/000و همبساتگی ()R=0/42

به مقدار  Fکه برابر  5/81است ،در سط اطمینان بایش از 32

است و الی آیر تا مرحله هشتم که متغیر رعايت نکات ايمنی

درصد میتوان گاات بای قومیات و میا ان احسااس امنیات

وارد معادله شده است .همان طور که مالحظه میگردد ،در هر

اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.

مرحله به همبستگی مدل اف وده شده و در مرحلاه هشاتم باه
همبستگی بااليی ( )R=0/71رسیده است .بر اساس اي نتايج،

جدول  -12آزمون تفاوت ميانگين ميزان احساس امنيت اجتماعی بر

ضريب همبستگی چند متغیره در مرحله هشتم نشان مایدهاد

حسب قوميت زنان

که در مجموع متغیرهای پايبنادی باه ماذهب ،اطاالعرساانی

قوميت

فراوانی

ميانگين

کرد
فارس
لك
ساير

131
140
15
1

91/39
90/78
53/57
50/12

انحراف
معيار
3/41
3/75
4/30
9/39

مقدارF

5/81

سطح
معنیداری
0/093

وسايل ارتباط جمعی ،حمايت اجتماعی ،وقوع جرم در منظار
افراد ،تحصیالت ،قومیت ،س و رعايت نکات ايمنی توانساته
 21درصد از واريانس متغیر وابسته (احساس امنیت اجتماعی)
را پیشبینی نمايند .با توجه باا اينکاه  21درصاد از وارياانس
متغیر احساس امنیت اجتماعی به وسیله متغیرهاا تبیای شاده

رگرسيون چند متغيره

است ،بايد گات  14درصد واريانس متغیر وابسته تبیی نشاده

بر اساس نتايج بهدست آمده از معادله رگرسایونی مرباوط باه

است که بايد متغیرهای بیشتری را در اي زمینه لحاظ نمود.

تحلیل چندمتغیره ،متغیرهای مساتقل بارای پایشبینای متغیار

ساير شایصهای آماری بارای متغیرهاای درون معادلاه

وابسته (میا ان احسااس امنیات اجتمااعی) مادل پایشبینای

مانند  Betaبرای نمرههای اساتاندارد شاده و نیا آزماون Tرا

رگرساایون دارای هشاات مرحلااه اساات .در ايا تحلیاال کاال

میتوان در جدول  19مالحظه کرد .ضرايب  Bنشان مایدهاد

متغیرهای مستقل زمینهای و مستقل واسطهای به شیوه گاام باه

که در مرحله نخست ،باه ازای افا ايش ياك نماره باه متغیار

گام وارد معادلاه شادهاناد و متغیرهاای پايبنادی باه ماذهب،

پايبندی به مذهب  11/41نمره می ان احساس امنیت اجتماعی

اطالعرسانی وسايل ارتباط جمعی ،حمايت اجتمااعی ،میا ان

زنان شهر کرمانشاه اف وده میشود .و در مرحله دوم ،باه ازای

وقوع جرم ،تحصیالت ،قومیت ،س و رعايت نکات ايمنی به

اف ايش يك نمره به متغیر می ان اطالعرساانی وساايل ارتبااط
جمعی  0/19نمره از میا ان احسااس امنیات اجتمااعی زناان
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کاسته میشود و الی آیر تا مرحله هشتم که باه ازای افا ايش

و اف ايشی بر متغیر وابسته دارند .همچنای  ،متغیرهاای میا ان

يك نمره به متغیر رعايت نکات ايمنی  0/04نمره به احسااس

اطالعرسانی وسايل ارتباط جمعی ،س و وقوع جرم در منظار

امنیت اجتماعی اف وده میشود.

افراد ،اثر منای و کاهشی بر می ان احسااس امنیات اجتمااعی

شايان ذکر است که متغیرهای پايبندی به مذهب ،حمايت

زنان دارند.

اجتماعی ،تحصیالت ،قومیت و رعايت نکات ايمنی ،اثر مثبت
جدول  -13عناصر متغيرهای مستقل و زمينهای درون معادلهای برای پيشبينی احساس امنيت اجتماعی
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1

پايبندی به مذهب

11/41

0/40
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0/40

0/94

-
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5

اطالعرسانی وسايل ارتباط جمعی

-0/19

-0/52

-4/15

0/42

0/15

0/04

0/000

9

حمايت اجتماعی

0/15

0/51

1/83

0/47

0/12

0/09

0/000

1

وقوع جرم در منظر افراد

-0/08

-0/50

-1/38

0/70

./18

0/09

0/000

2

تحصیالت

9/59

0/14

1/13

0/71

./21

0/09

0/000

4

قومیت (کرد)

5/18

0/15

9/91

0/75

./25

0/01

0/001

7

س

-0/10

-0/11

-5/80

0/79

./29

0/01

0/002

8

رعايت نکات ايمنی

0/04

0/03

5/90

0/71

./21

0/01

0/055

بحث و نتيجه

باال 25 ،درصد در حد متوسط و  9959درصاد در حاد پاايی

در اي مقاله به دنبال آن بودهايام کاه میا ان احسااس امنیات

داشتهاند؛ ضم اي که میانگی نمره کسب شده برای شایص

اجتماعی زنان شهر کرمانشاه را بررسی کرده و عوامل مؤثر بر

احساس امنیت اجتماعی  91/1از  100بوده است .با اي نماره

آن و همچنی  ،می ان تأثیرگذاری هار کادام از ايا عوامال را

میتوان گات که احساس امنیت اجتماعی زنان شهر کرمانشااه

شناسايی کنیم .برای رسیدن به اي هادف ،تعاداد  100ناار از

در سط پايینی قارار دارد کاه در جاای یاود باياد از ساوی

زنان  12-41ساله با استااده از روش نموناهگیاری یوشاهای

مسؤوالن امر مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

چند مرحلهای از حوزههای پنجگانه استحااظی کالنتاریهاای
شهر کرمانشاه مشخص شدهاند.

در آزمون فرضیات نی مشخص گرديد که بی متغیرهاای
س  ،تحصیالت ،قومیت ،پايبنادی باه ماذهب ،اطاالعرساانی

برای سنجش احساس امنیات اجتمااعی از ابعااد ماالی و

وسايل ارتباط جمعی ،رعايت نکات ايمنی ،حمايت اجتماعی،

جانی امنیت کمك گرفته شد .بر اسااس نتاايج در بعاد ماالی

وقوع جرم در منظر افاراد و احسااس امنیات اجتمااعی زناان

 14/2درصد زنان و در بعد جانی  44/2درصد آنها احسااس

رابطه معنااداری وجاود دارد .همچنای  ،در آزماون فرضایات

امنیتی در سط پايی داشتهاند .همچنی  ،تنهاا  2درصاد زناان

مشخص شد هر چند زنان مجرد در مقايسه با زناان متأهال از

در بعد جانی و  92/2درصد در بعد مالی احسااس امنیتای در

احساس امنیت اجتماعی بیشاتری بریوردارناد؛ اماا از لحااظ

سط باال داشتهاند .در اي پاژوهش مشاخص شاد کاه 11/7

آماری اي رابطه معنادار نبود.

درصد زنان شهر کرمانشاه احساس امنیات اجتمااعی در حاد
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نتايج آزمون رگرسیون نشاندهنده آن است که بر حساب

نادرست اطالعرسانی و ب رگنمايی رسانهها و یصوصاً جرايد

ارزش ضرايب (بتا) به ترتیب متغیرهای پايبنادی باه ماذهب،

در یصوص بازتااب حاوادد و جارايم موجاود در جامعاه،

اطالعرسانی وسايل ارتباط جمعی ،حمايت اجتمااعی ،میا ان

همواره باعث افا ايش دلهاره ،اضاطراب و بایاعتماادی و در

وقوع جرم ،تحصیالت ،قومیت ،س و رعايات نکاات ايمنای

نتیجه کاهش احساس امنیت در جامعه میشاود ،لاذا پیشانهاد

توانستهاند  21درصد از واريانس متغیر وابسته (احساس امنیت

میشود که ساازمانهاا و نهادهاای متاولی امنیات باا انتشاار

اجتماااعی) را تبیاای نماينااد و در مجمااوع نتااايج مربااوط بااه

یبرنامههای مستقل و اطالعرسانی بموقع و شااف با رعايات

همبستگیها و تحلیال رگرسایون باا رويکارد نظاری تحقیاق

بریاای مااوارد امنیتاای (محرمانااه) دسترساای آسااان و مطماائ

حاضر مطابقت دارند و فرضیههای تحقیق را تأيید میکنند (به

مخاطبان به ایبار و حوادد را فراهم نمايد و در صورت ل وم

استثنای متغیر وضعیت تأهال کاه باا میا ان احسااس امنیات

از جرايد بخواهند تا تحلیلهای رسانههای یود را منطباق بار

اجتماعی رابطه معناداری نداشته است).

واقعیت کنند ،نه اينکاه صارفاً از تیترهاای عاماه پساند بارای

امااا در هماای مطالعااه وقتاای از زنااان یواسااته شااد کااه

اف ايش مخاطب استااده کنند .در اي زمینه پیشنهاد مایگاردد

مهمتري پیشنهادهای یود را بارای افا ايش احسااس امنیات

که صدا و سیما با تهیه برنامههای آموزشی نسبت به بااالبردن

اجتماعی بیان کنند ،آنها به ترتیب به مواردی مانناد :حضاور

می ان احسااس امنیات اجتمااعی اقادام نماياد .بارای نموناه،

بموقع و سرعت عمل پلیس ( 52/8درصد) ،جمعآوری افاراد

میتوان در قالب سريال ها و برناماههاای کوتااه میا ان نقاش

شرور و معتاد ( 17/7درصد) ،رفتاار مناساب پلایس باا ماردم

مشارکت مردم با پلیس را در برقراری امنیت در جامعاه را باه

( 11/4درصد) ،همکاری شهروندان با پلایس ( 11/4درصاد)،

تصوير کشید و از اي طرياق مقادمات همکااری صامیمانه و

قانونگرايی در جامعه ( 8/4درصد) ،اطالعرساانی باه ماردم از

مشارکت داوطلبانه شهروندان با پلیس را فراهم نمود .در ايا

طريق رسانهها ( 2/4درصد) ،باال باردن رفااه اجتمااعی ماردم

باای  ،شاایوه آگاهانااه یبررسااانی از حااوادد و ریاادادهای

( 1/2درصد) اشتغال جوانان ( 1درصد) ،اصالد کاارگ اران و

اجتماعی باعث جلاوگیری از هرگوناه شاايعهپراکنای جراياد

کارکنان دولت ( 9/2درصد )؛ اشاره کردهاند.

یصوصاً گروه نشريات زرد میشود.

بنابراي  ،در يك نتیجهگیری کلی باياد گاات کاه میا ان

رعايت نکات ايمنی توسط زنان يکی از عوامل ماؤثر بار

احساس امنیت اجتماعی در بی زنان شهر کرمانشاه پايی بوده

اف ايش می ان احساس امنیت اجتماعی است و متناسب باا باه

است و میطلبد که مساؤوالن و سیاساتگذاران بارای افا ايش

روزشاادن امکانااات و شااگردهای عااامالن ناااامنی (یصوص ااً

احساس امنیت به طور عام در بی شهروندان کرمانشاهی و به

سااارقان و کالهباارداران) افاا ايش اطالعااات شااهروندان و

طور یاص در بی زنان اقدام نمايند .در اي بی  ،نکتاهای کاه

بخصوص زنان در زمینه امکانات ايمنی بیش از پیش ضروری

نبايد از آن غافل شد ،مساأله اشاتغال و بیکااری اسات .نارخ

به نظر میرسد ،لذا پیشنهاد میشود نیروی انتظامی باا در نظار

بیکاری در استان کرمانشااه  11/4درصاد (مرکا آماار اياران،

گرفت تمهیدات الزم از قبیال :تهیاه و انتشاار بروشاور ،تهیاه

 )1935است که یود مایتواناد ريشاه بسایاری از عوامال از

برنامههای آموزشای در صادا و سایما و نصاب پالکاردهاای

جمله فقر ،اعتیاد ،امنیت و  ...باشد.

هشداردهنده در مکان های پرتردّد در اي زمینه اطاالعرساانی

مطلب مهم ديگری نی که بايد بدان پردایت ،آن است که

ماید و مؤثر را داشته باشد.

بر اساس يافته های پژوهش «نحوه اطالعرسانی رسانهها»تاأثیر

می ان وقوع جرم هرچند همیشه تناسب منطقی باا میا ان

مستقیم و مثبتی بر احساس امنیت میگاذارد .در واقاع ،شایوه

احساس امنیت ندارد و گاهی با وجود کااهش وقاوع جارايم،

بررسی عوامل مرتبط با می ان احساس امنیت اجتماعی شهروندان مورد مطالعه زنان شهر کرمانشاه
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احساااس امنیاات کاااهش نماایيابااد؛ امااا در مطالعااات امنیتاای

برای مثال ،در اي تحقیق مشاخص شاد کاه رابطاه مثبات و

شایص مناسبی برای تحلیل وضعیت احساس امنیات اسات؛

مستقیمی بی پايبندی مذهبی و می ان احساس امنیت اجتماعی

لذا پیشنهاد میشود که پلیس امکانات و توانمندیهای بیشتری

وجود دارد و اي متغیر به تنهايی  94درصد متغیار وابساته را

را به جلوگیری از اي امر (وقوع جرايم) یصوصاً جرايمی که

تبیی میکرد .بنابراي  ،پايبندی به ماذهب باه عناوان يکای از

بیشتر در انظار مردم به وقوع مایپیونادد؛ از قبیال :م احمات

مبانی مهم ارزشی در جامعه سنتی ،يکای از عوامال ماؤثر بار

برای نوامیس و درگیریهای ییابانی ،ایتصاص دهد؛ چرا که

می ان احساس امنیت زنان است .همچنی  ،بی متغیر قومیت و

طبق يافته های تحقیق ،از جمله مهامتاري دریواسات ماردم

می ان احساس امنیت اجتماعی نی رابطه معناداری مشاهده شد

برای افا ايش احسااس امنیات اجتمااعی ،حضاور بموقاع و

که اي امر نی مؤيد تأثیرگذاری ارزشهای سنتی در وضعیت

سرعت عمل پلیس ( 52/8درصد) ،جمعآوری افاراد شارور و

در حال گذار جامعه ايرانی است .در واقع ،در جامعه در حاال

معتاد ( 17/7درصد) و رفتاار مناساب پلایس باا ماردم (11/4

گذار ايرانی ،همچنان قومیت نقش و حضور پررنگی دارد ،تاا

درصد) است که اي یود نشان دهنده آن است کاه هار چناد

آنجا که به عنوان يکی از متغیرهای اثرگذار بر احساس امنیت

احساس امنیت در ابتدای امر ،ماهومی ذهنی و انت اعی به نظار

اجتماعی تبیی میگردد.

میرسد؛ ولی در واقعیت ،رابطه مستقیمی باا عینیات مشااهده

در اي بی  ،آنچه حائ اهمیت است ،آن است که چگونه

جرم در عرصه عمومی جامعه و نحاوه مواجهاه دساتگاههاای

میتوان از اي ارزشهای سانتیای کاه همچناان باه حضاور

ذیربط و مسؤول با متخلاان و مجرمان دارد.

پرقدرت یويش در عرصه عمومی جامعه ادامه مایدهناد ،در

در پايان بايد یاطرنشان سایت که يکی از ويژگایهاای

جهت باالتر بردن احساس امنیت اجتماعی در جامعه اساتااده

اساسی جامعه ايرانی که در تحلیلهای پديادههاای اجتمااعی

نمود؟ از جملاه اب ارهاايی کاه بارای اف ونتار نماودن امنیات

بايد بدان توجه ويژهای نمود ،وضعیت«در حاال گاذار» باودن

اجتماعی انجام میشود ،انجام «پیاشگیری اجتمااعی» اسات.

است .در واقع« ،جامعه در حال گذار» ماهومی کلیادی اسات

مقولة «امر به معروف و نهی از منکر» نیا باه مثاباه گا ارهای

که تاکنون بیشتر در مباحاث توساعه و توساعه نیاافتگی از آن

سنتی در حوزه پیشگیری اجتماعی قرار دارد که طبق يافتههای

بحث شده است .اي ماهوم ،بیانگر ويژگیهای يك جامعه در

پژوهش 49 ،درصد از مخاطبان نی قائل به نقاش اثرگاذار آن

دوره انتقال از يك وضعیت به وضاعیتی ديگار اسات .از دياد

در پیشگیری از باروز مشاکالت و آسایبهاای اجتمااعی در

نظريهپردازان ،جامعه در حاال گاذار ،جامعاهای کاه در حاال

جامعه بودهاند.

انتقال از چهارچوب «سنت» باه «مدرنیتاه» اسات .مهام تاري

در واقع ،تحقق امنیت اجتماعی در جامعه به می ان زيادی

بحرانهای اي دوره عبارت اسات از :بحاران امنیات ،بحاران

به پیروی از هنجارها و ارزشهای موجود در جامعاه و عادم

مشروعیت ،بحران نااوذ ،بحاران مشاارکت ،بحاران توزياع و

انحراف از آنها بستگی دارد که در اي بای  ،مقولاه «امار باه

بحران يکپارچگی .اگر جامعه نتواند با اي بحران ها به یاوبی

معروف و نهی از منکر» مانند زنگ هشداری تلقی میگردد که

مقابله کند ،در همان حالت بارزخ مایماناد و دوران افاول آن

حساسیت اجتماعی را در برابر هنجارها و ارزشهاای جامعاه

آغاز میشود .بعضی از يافته های اي پژوهش ،مبی اي نکتاه

حا مینمايد و به مثابه يك سیستم کنترل اجتمااعی ماؤثر و

است که بر یالف تصور ،ارزشهای سنتی (مانند ارزشهاای

کارآمااد ،موجااب تحقااق امنیاات در جامعااه و جلااوگیری از

مذهبی و قومیت) همچنان به مثابه عوامل تأثیرگذار ،به حیات

ب هکاری و انحرافات اجتماعی میگردد .بر همی اساس« ،امر

اجتماعی یويش در اي وضعیت در حال گذار ادامه میدهند؛

به معروف و نهی از منکر» فرايند ايجاد شنایت و شکلدهای
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بايادها و نبايدهاساات .ايجاااد شاانایت و آگاااهی نساابت بااه

.501

معروفها (ارزشها) و فوايد عمل به آنها و باهدسات آوردن

سارویانی ،ب .و مهدي اده ،ش« .)1981( .تلوي يون ،مخاطب

بینش صحی نسبت به منکرات يا همان عوامل تهديد ارزشها

و نگاارش نااو» ،مجلااه جامعااهشناساای ايااران ،دوره

و مضرات وآسایبهاای آن در ساایتار اجتمااع اسات .ايا

ششم ،ش  ،1ص .511-182

شنایت که صات برانگی اننده و محرک بودن را در یود دارد،

سحابی ،ج .و ديگران« .)1988( .بررسی تأثیر عناصر اجتماعی

باعث بیدار شدن وجدان جمعی در برابر رذيلاتهاا و جارائم

بر امنیت اجتماعی در شهر سانندج» ،پاژوهشناماه

اجتماعی و حااظت از هنجارهای مقبول و همناوايی اعضاای

علوم اجتماعی ،ساال ساوم ،شاماره ساوم ،صاص

جامعه در اي امر میشود .به اي ترتیب ،امر به معروف و نهی

.185 -122

از منکر با شنایتی که در افراد جامعاه نسابت باه نیکایهاا و

سااید میرزاياای ،م .و ديگااران« .)1930( .بررساای رابطااه میااان

بدیها ايجاد میکند ،به حا ارزشها و هنجارهاای موجاود
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